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Nu hvor vi har lagt lavkonjunkturen i erhvervsinvesteringer godt bag os, oplever 
verdensøkonomien en stærk og bæredygtig bedring. Asien forbliver i fremgang, Kina er 
tæt på at være overophedet, og Japan nyder godt af en meget stærkere og bredere bedring 
end forventet. I USA er økonomien allerede vokset meget mere end det potentielle og 
andre engelsktalende lande, som kun marginalt tog del i det seneste nedsatte 
arbejdstempo, driver roligt fremad. 

Dog går bedringen i stor udstrækning stadig uden om det europæiske fastland, hvor 
den hjemlige efterspørgsel og husholdningsudgifterne forbliver overraskende svage. 
Kernelande på det europæiske fastland kæmper stadig for at genoplive økonomien, og her 
står Tyskland og Italien over for de vanskeligste udfordringer. 

Ser vi videre frem, er der god grund til at forvente en mere ligeligt fordelt bedring. 
Verdensbedringen har opnået tilstrækkelig fremdrift til, at den kan begynde at trække de 
europæiske økonomier ud af deres hjemlige anæmi, forudsat en lille smule af 
vekselkursstabiliteten vil være fremherskende de kommende måneder. Omvendt burde 
væksten i USA og Kina blive noget mere moderat, når centralbankerne gradvist trækker 
de monetære påvirkninger tilbage. Den partielle indsnævring af vækstforskellene henover 
OECD regionerne vil dog ikke være tilstrækkelig til, at der skrues ned for blusset for de 
eksisterende kontokurantskævheder. 

Til trods for de tøvende bekymringer synes det sandsynligt, at arbejdskraften også i 
USA vil få sin del af bedringen. Nu hvor lønsomheden er blevet godt genoprettet, og der 
endelig er kommet mere fart på beskæftigelsen, burde realløn og arbejdsindkomst 
accelerere mærkbart og herved yde en stærkere støtte til bedringen. Medens spektret for 
en vedvarende jobløs bedring viger, burde meningsudvekslingerne omkring job 
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offshorings negative rolle stilne af og blive af en mindre emotionel karakter. Selv om det 
bringer smerte og til tider social forvridning i nogle dele af økonomien, forbliver 
offshoring af en lille dimension sammenlignet med den globale jobudskiftning i den 
amerikanske økonomi, og velvalgte offentlige økonomier kan gøre en hel del for at 
mindske byrden for de, der mister deres arbejde ved et hurtigt, økonomisk skift. 
Tilbagevenden til en stærkere jobskabelse i USA og OECD i almindelighed burde hjælpe 
med til at beherske presset for mere beskyttende foranstaltninger og herved yde en mere 
favorabel baggrund for udviklingen af Doha runden. 

Samtidig med at verdensbedringen bliver mere bredt baseret, burde den også drage 
fordel af en fortsat prisstabilitet. Til trods for nylige stigninger i olie- og råvarepriser, 
burde inflationstrykkene forblive relativt dæmpede i løbet af de næste få kvartaler, set i 
lyset af den væsentlige økonomiske stilstand, der stadig findes i mange OECD regioner. 
På områder, hvor bedringen er mere fremskreden, burde en rettidig, monetær stramning 
hjælpe med til at beherske milde inflationstryk. 

Selv om denne Economic Outlook skildrer en relativt rolig handlingsplan, er 
sidstnævnte dog omgivet af nogle risici. Den største risiko blandt dem er, at 
verdensbedringen forbliver endnu mere polariseret end forventet. Nogle OECD lande 
kunne meget vel ekspandere for hurtigt af mangel på passende tilbagetrækning af 
politiske påvirkninger, medens andre måske forbliver nedsunket i en “lav aktivitet-lav 
tiltro” fælde. Sådanne kumulative afvigelser ville herved forværre kontokurantskævheder 
og financielle usikkerheder. 

I USA er der faktisk en risiko for, at makroøkonomisk politik - især på den fiskale 
side - er forblevet ekspanderende i for lang tid ind i bedringen og herved har udløst en 
uventet stigning ved langsigtede rentesatser med en negativ konsekvens for investeringer 
på verdensplan. Finansiel turbulens kunne også blive stimuleret af en normalisering af 
den for tiden ikke bæredygtige, lave risiko risk premia. 

På det europæiske fastland forbliver forbrugernes tiltro lille, idet den holder 
sikkerhedsopsparingen oppe og efterspørgslen nede. Denne mangel på tiltro klemmer en 
kile ind imellem indkomster og effektiv efterspørgsel, som måske sløver påvirkningen fra 
verdensbedringen. Herved kan den europæiske bedring blive endnu mindre imponerende 
end ventet. På grund af disse tøvende usikkerheder omkring bedringens styrke, og i lyset 
af dæmpede inflationstryk, synes der at være en årsag til en yderligere slækkelse af 
monetær politik. Ved at støtte økonomisk aktivitet på et kritisk punkt vil flere medgørlige 
monetære vilkår også smiddiggøre den nødvendige konsolidering af de europæiske 
offentlige finanser. 

Vedvarende vækstafvigelser og forværrende kontokurantskævheder kan føre til 
yderligere ujævne gentilpasninger af vekselkurser. Et specielt kapitel bilagt denne udsigt 
antyder, at dette kunne blive dyrt for Japan og Europa på et tidspunkt, hvor 
makroøkonomisk politik ikke har meget plads tilbage at manøvrere på for at modregne de 
negative konsekvenser af yderligere devaluering af dollaren. Forhåbentlig vil en mere 
beslutsom fiskal indskrænkning i USA og en stærkere hjemlig efterspørgsel i Europa og 
Japan føre til en mindre ødelæggende afbalancering af kontokuranter end af en, der 
udelukkende er styret af vekselkurser. 
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Som allerede nævnt adskillige gange i tidligere Economic Outlooks, så er der et 
presserende behov for at få de store lande på det europæiske fastland til bedre at forstå, 
hvorfor de ikke har udøvet sammenligningen med andre OECD økonomier godt nok, og 
for at få dem til at tage de nødvendige skridt til at overvinde dette efterslæb. 

 

Nogle af manglerne er kun alt for velkendte. Til eksempel tabte de fiskale 
myndigheder kontrollen under det seneste opsving. Et ønske om at beherske den stigende 
skattebyrde, forbundet med problemer med at skære ned på det offentlige forbrug, førte 
følgelig til en utilsigtet forværring af strukturelle underskud. Måske kan man i fremtiden 
opnå fiskal konsolidering gennem et forbedret design og en mere forebyggende 
implementering af Stability and Growth Pact. Men en hel del vil også afhænge af 
kapaciteten af nationale budgetmæssige institutioner til bedre at håndtere og kontrollere 
offentligt forbrug. Faktisk stammede de dårlige fiskale resultater de sidste få år i store 
europæiske lande snarere fra et tab af kontrollen over det nationale niveau end fra en 
formodet utilstrækkelighed af Stability Pact. Der vil også være behov for stærkere 
instrumenter for bedre at kunne måle, i faktisk tid, den gradvise forandring af cyklisk-
tilpassede underskud. Et specielt kapitel indeholdt i denne Outlook viser, hvor dyrt det har 
været for fiskale myndigheder, at de ikke har været i stand til at gennemskue, at - ud over 
den sædvanlige indflydelse af forretningscyklussen - hastigt stigende aktiv-priser også 
forøgede antallet af skatteindtægter med kort levetid, med dystre konsekvenser for 
efterfølgende underskud. 

Sammenlignet med Storbritannien, Australien, Canada og nogle andre lande uden for 
Euro-området, har store lande på det europæiske fastland erfaret større besvær med at 
støtte efterspørgslen i de dårlige tider. Udover nogle klare forskelle i holdningen til 
makroøkonomisk politik, kunne denne svaghed stamme fra sådanne strukturelle faktorer 
så som skrøbeligheden på de tyske arbejdsmarkeder men også fra en mangel på 
fleksibilitet på belåningsmarkederne. Udover at være skadelig for langsigtet økonomisk 
velfærd har ufuldstændige belåningsmarkeder måske sløvet indvirkningen på monetær 
politik, som der stærkt hentydes til i et separat kapitel i denne Outlook. Denne mangel på 
reaktionsevne på belånings- og husmarkeder står i stærk kontrast til andre mere elastiske 
OECD-landes erfaring, hvor husmarkederne igen blev livlige på et tidspunkt, hvor resten 
af økonomien havde tendens til at sætte tempoet ned. 

Alt i alt synes den globale bedring nu at være godt beskæftiget, men det vil kræve en 
bedre strukturel og makroøkonomisk politik, førend den helt kan udvides på verdensplan, 
og førend den får genetableret et solidt tillidsklima blandt husholdningerne i OECD. Som 
nævnt i tidligere ledende artikler er der stadig behov for politik, der kan genoprette 
bæredygtigheden på langt sigt af offentlige finanser i mange OECD lande, inklusive de 
største lande, for at få skabt denne tillid igen. 
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